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Účtovníctvo I - tézy k ústnej skúške - ZS a. r. 2011/12 

 

1.						Predmet	účtovníctva	

Predmetom účtovníctva je: 
a) zaznamenávanie 
■ stavu a pohybu majetku a záväzkov (dlhov) podniku, 
■ rozdielu majetku a záväzkov; tento rozdiel sa označuje ako čisté obchodné imanie, vlastné 
imanie, vlastný kapitál, 
■ nákladov a výnosov, resp. výdavkov a príjmov, 
■ výsledku hospodárenia, k určitému časovému okamihu, resp. za určitý časový úsek v 
 peňažnom vyjadrení; 
b) vykazovanie 
■ stavu majetku a záväzkov podniku, 
■ stavu vlastného imania, 
■ nákladov a výnosov, resp. výdavkov a príjmov, 
■ výsledku hospodárenia, k určitému časovému okamihu v peňažnom vyjadrení. 

2.						Úloha,	metóda	a	cieľ	účtovníctva	
 

Úlohou účtovníctvaje verme zobraziť (zaznamenať, vykazovať) ekonomickú realitu podniku, čiže jeho 
majetkovú (jednotlivé zložky majetku), finančnú (jednotlivé zložky zdrojov majetku) a dôchodkovú 
(výnosy, náklady a výsledok hospodárenia) situáciu v priebehu účtovného obdobia a ku dňu účtovnej 
závierky. 
Metódou účtovníctvav podstate je zaznamenávanie, triedenie a usporiadanie informácií o predmete 
účtovníctva. 
Základným cieľom účtovníctva je podávať pravdivý a verný obraz skutočnosti, t j. pravdivo a verne 
zobraziť tie skutočnosti, ktoré sú jeho predmetom. 
 
3.						Základné	predpisy	pre	účtovníctvo	
	

Základnou právnou normou upravujúcou účtovníctvo je zákon o účtovníctve. Účtovníctvo sa 
ďalej upravuje predpismi, ktoré vydáva Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa zákona o 
účtovníctve. 
 
Zákon o účtovníctve upravuje: 
a) rozsah, spôsob a preukázateľnosť vedenia účtovníctva: 
■ právnických osôb, ktoré majú sídlo na území Slovenskej republiky, 
■ zahraničných osôb, ak na území Slovenskej republiky podnikajú alebo vykonávajú inúčinnosť 
podľa osobitných predpisov, 
■ fyzických osôb, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak 
preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely 
zistenia základu dane z príjmov podľa zákona o daniach z príjmov; 
b) rozsah, obsah a preukázateľnosť účtovnej závierky. 
Osoby uvedené pod písm. a) sa považujú za účtovnú jednotku. 
Účtovná jednotka účtuje v sústave podvojného účtovníctva alebo v sústave jednoduchého 
účtovníctva. 
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4.						Zásada	verného	zobrazenia	skutočnosti	(pravdivý	a	verný	obraz)	
	

Podstatou tejto zásady je vyjadrenie reálnej majetkovej, finančnej a dôchodkovej situácie 
podniku. 
Cieľom tejto zásady je: 

§ zaznamenať všetky účtovné prípady, ktoré sa týkajú majetku podniku a zdrojov majetku, 
nákladov a výnosov, čiže stav, prírastky a úbytky jednotlivých zložiek majetku a zdrojov 
majetku, vznik a zvýšenie (príp. zníženie) nákladov a výnosov, 

§ vykazovať stav majetku, zdrojov majetku a výsledok hospodárenia, 
§ predkladať výkazy odrážajúce (zachycujúce) verné zobrazenie stavu majetku, zdrojov majetku 

a výsledku hospodárenia. 
Aby sme dosiahli verné zobrazenie skutočnosti, musíme majetok a záväzky správne oceňovať, t. j. 
dodržiavať stanovené pravidlá oceňovania ku dňu vzniku (zápisu) účtovného prípadu a ku dňu 
účtovnej závierky. 
	
5.						Zásada	účtovnej	jednotky	
	

Stav a pohyb majetku a zdrojov majetku sledujeme a výsledok hospodárenia zisťujeme za 
určitý subjekt, t. j. za právnickú osobu, zahraničnú osobu alebo fyzickú osobu. Konkrétne môže isť 
napr. o akciovú spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, stálu prevádzkareň, individuálneho 
podnikateľa, čiže všeobecne o podnik. Tento subjekt označujeme ako účtovná jednotka. Nositeľom 
účtovníctva je účtovná jednotka ako celok. 
Poznámka: Zásady vedenia vnútropodnikového účtovníctva tým nie sú dotknuté. 

Stav majetku a jeho zdrojov a výsledok hospodárenia vykazujeme v určitých, zákonom 
stanovených prípadoch aj za skupinu podnikov, t. j. za konsolidovaný celok. Individuálne účtovné 
závierky členov skupiny sa zlúčia (konsolidujú), pričom celú túto skupinu podnikov považujeme za 
jednu účtovnú jednotku (fikcia účtovnej jednotky). 
 
6.						Zásada	predpokladu	neobmedzenej	doby	trvania	podniku	
	

Predpokladom objektívneho stanovenia výšky majetku a zdrojov majetku podniku, 
hodnotenia jeho činnosti, porovnávania dosiahnutých výsledkov atď. je, že podnik bude jestvovať, čo 
znamená, že bude naďalej pokračovať vo svojej činnosti. 
Vychádzame z toho, že podnik nemá v úmysle a nie je povinný: 

§ pristúpiť k svojej likvidácii, 
§ podstatne obmedziť rozsah svojej činnosti. 

Medzi dôvody, ktoré môžu ohroziť neobmedzenú dobu trvania podniku patria: 
a) v oblasti prevádzky: 
- strata základných odbytíšť, 
- výrazný pokles objednávok podnikových výkonov, 
- strata závažných zdrojov príjmov, 
- dlhodobý alebo trvalý výpadok dodávok surovín bez adekvátnej náhrady, 
- zásoby surovín, ktoré vysoko prekračujú normy spotreby; 
b) v oblasti financií: 
- prudko sa znižujúci, prípadne záporný stav platobných prostriedkov, 
- strata možností predĺžiť lehoty splatnosti úverov, resp. získať nové, 
- platobná neschopnosť hlavného alebo významného dlžníka, 
- rozdelenie dividend v prípade nepriaznivého hospodárskeho výsledku; 
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c) všeobecné dôvody: 
- zmeny ekonomickej koncepcie, ktoré majú nepriaznivý vplyv na podnik, napr. útlm 
zbrojárskeho priemyslu, baníctva, zastavenie subvencií poľnohospodárstvu, 
- legislatívne zmeny, ktoré majú nepriaznivý vplyv, napr. zrušenie oslobodených činností od 
daňovej povinnosti, 
- politické zmeny v krajine hlavného alebo významného dodávateľa, resp. odberateľa. 
 
7.						Zásada	periodicity	zisťovania	majetkovej,	finančnej	a	
dôchodkovej	situácie	podniku	
	

Táto účtovná zásada bezprostredne súvisí so zásadou predpokladu neobmedzenej doby 
trvania podniku. 
Jednotliví používatelia účtovníctva potrebujú periodické informácie za určité obdobie. 

Na sledovanie stavu a pohybu majetku a jeho zdrojov a zisťovania výsledku hospodárenia 
musíme vymedziť účtovné obdobie. 
V tomto účtovnom období má používateľ účtovníctva možnosť posúdiť nielen aktuálny stav majetku, 
zdrojov majetku a hospodárskeho výsledku, ale porovnávať v čase aj to, aký pohyb nastal medzi 
jednotlivými účtovnými obdobiami. 

Vymedzenie účtovného obdobia má za následok, že do daného účtovného obdobia sa môžu 
zaúčtovať iba tie účtovné prípady, ktoré s ním súvisia. Ako sme už uviedli, účtovným obdobím u nás 
je jeden kalendárny, resp. jeden hospodársky (finančný) rok. 
 
8.						Zásada	konzistentnosti	medzi	účtovnými	obdobiami;	zásada	
vymedzenia	okamihu	realizácie;	
								zásada	zákazu	kompenzácie	
	

Táto účtovná zásada má zabezpečiť vecnú a metodickú stálosť, prípadne porovnateľnosť 
metód používaných pri zapisovaní účtovných prípadov, metód oceňovania, vykazovania jednotlivých 
položiek súvahy a výkazu ziskov a strát a pod. 
Snažíme sa nemeniť metódy ako v priebehu účtovného obdobia, tak aj medzi jednotlivými účtovnými 
obdobiami. Pokiaľ by však zmena metódy prinášala pozitívne výsledky (napr. objektívnejšie 
vykazovanie majetku a zdrojov majetku podniku), vykonáme ju. V takomto prípade musíme vyčísliť 
dopad na majetok podniku, resp. výsledok hospodárenia. 
 

Zásada vymedzenia okamihu realizácie 
Podľa tejto účtovnej zásady výnos vzniká v okamihu odoslania (vyskladnenia) výrobkov a nie v 
okamihu príjmu peňazí za ne. 
 
Zásada zákazu kompenzácie 
Pri účtovaní a vykazovaní pohľadávok a záväzkov je dôležité dodržiavať zásadu  
zákazu kompenzácie (t.j. zákazu vzájomného vyrovnávania). Znamená to, že ak v  
podniku vznikne pohľadávka, musí sa zaúčtovať ako pohľadávka. Keď následne v tej  
istej súvislosti vznikne záväzok, musí sa zaúčtovať ako záväzok, nie ako zníženie  
pohľadávky.  
Pohľadávky pri ich vzniku a záväzky sa oceňujú ich nominálnimi hodnotami, t.j.  
cenami, na ktoré znejú. Postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté do  
základného imania sa oceňujú cenou obstarania. 
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9.						Zásada	historických	cien	
	

Vyjadriť majetok v peňažných jednotkách, čiže oceňovať ho, môžeme rôznymi cenami. 
Zásada historických cien znamená oceňovať príslušnú zložku majetku v obstarávacej cene, t. j. cene, 
ktorú sme za ňu zaplatili v okamihu obstarania (ku dňu vzniku, resp. zápisu účtovného prípadu) 
vrátane vedľajších nákladov súvisiacich s obstaraním. 

Oceňovanie (resp. cena) zachováva podmienky, ktoré boli v dobe obstarania a preto ho 
označujeme ako oceňovanie v historických cenách. 

Táto účtovná zásada nerešpektuje zmeny kúpnej sily peňažnej jednotky, predpokladá, že 
menová jednotka je stabilná a môžeme sčítať menové jednotky v rôznych časových obdobiach. 

Oceňovanie v historických cenách neberie do úvahy ani infláciu. 
Napriek tomu všeobecne (nadnárodne) sa majetkové zložky pri ich obstarávaní oceňujú v historických 
(obstarávacích) cenách. 
	
 
10.					Zásada	opatrnosti	
	

Podstatou tejto účtovnej zásady je oceňovať majetok ku dňu účtovnej závierky s ohľadom na 
možné riziká. 
Vychádzajúc z toho, majetok vykazujeme v súvahe čo možno v najnižšom oceňovaní (najnižšej cene) a 
záväzky čo možno v najvyššom oceňovaní. 

Táto účtovná zásada vedie účtovníctvo k tomu, aby zachycovalo náklady (t. j. úbytok 
jednotlivých zložiek majetku v peňažnom vyjadrení) v tom okamihu, keď sa ich vznik stane 
pravdepodobným. 
Poznámka: Stratu sa snažíme zachytiť v tom okamihu, keď vznikne (bez ohľadu na to, či stratu 
môžeme presne vyčísliť). 

Výnosy, (resp. zisk) sa v súlade so zásadou opatrnosti zahrňujú až v okamžiku ich realizácie. 
	
 
11.					Používatelia	účtovníctva	
 
Informácie, ktoré poskytuje účtovníctvo (účtovné informácie) využívajú: 

a) interní používatelia 
- manažment podniku (správna rada, dozorná rada, predstavenstvo, výkonní manažéri) 
- vlastníci podniku (akcionári, spoločníci), 
- zamestnanci podniku; 

b) externí používatelia 
- finančné (daňové) úrady, 
- inštitúcie sociálneho zabezpečenia, zdravotného poistenia, 
- veritelia (banky, dodávatelia, majitelia dlhopisov, resp. obligácií vydaných podnikom), 
- odberatelia, resp. zákazníci, 
- investori, 
- štátna správa, 
- burzy, 
- orgány činné v trestnom konaní (súdy, justícia), 
- verejnosť. 
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12.					Hľadiská	pre	členenie	a	členenie	majetku	podniku	
	

Majetok podniku podľa podstaty (materiálna, nemateriálna) členíme na: 
 
a) hmotný majetok - budovy, stavby, haly, stroje, prístroje, zariadenia, dopravné prostriedky, 
materiál na sklade, nedokončené výrobky, hotové výrobky, peniaze v pokladnici; 
b) nehmotný majetok - softvér, akcie iného podniku, peniaze na bankových účtoch, pohľadávky 
voči odberateľom. 
Jednotlivé častí celkového majetku podniku nazývame majetkovými zložkami alebo zložkami majetku. 

Majetková zložka - peniaze na bankových účtoch predstavujú pohľadávku podniku voči 
konkrétnej banke, v ktorej má tieto peniaze uložené a za normálnych okolností a podmienok tieto 
môže kedykoľvek vybrať vo forme hotových peňazí. 

Ako pohľadávka voči banke vo forme peňazí na bankovom účte, tak aj pohľadávka voči 
odberateľovi za nezaplatený predaný výrobok, tovar alebo službu, je majetkovou zložkou podniku. 

Členenie majetku konkrétneho podniku na majetkové zložky závisí vždy od konkrétnej jej 
hospodárskej činnosti. 

Členenie majetku na jednotlivé zložky nazývame majetkovou Štruktúrou podniku. Inú 
majetkovú štruktúru bude mať výrobný podnik ako obchodná spoločnosť, resp. poľnohospodárske 
družstvo. 
Podľa použiteľnosti členíme majetok podniku na: 
a) stály (neobežný) majetok - budovy, stavby, haly, stroje, prístroje, zariadenia, dopravné 
prostriedky, softvér, akcie iného podniku; 
b) obežný majetok - materiál na sklade, nedokončené výrobky, hotové výrobky, peniaze v 
pokladnici, peniaze na bankových účtoch, pohľadávky voči odberateľom. 
Poznámka: Majetok sa v odbornej ekonomickej literatúre nazýva aj činný kapitál 
 
 

Schéma členenia majetku podniku podľa podstaty a použiteľnosti 

 
 
 



6 
 

 
 
 
 
 
Majetok podniku z časového hľadiska členíme na: 
 
a) dlhodobý majetok, ktorý ďalej členíme na: 
■ dlhodobý hmotný majetok: budovy, haly a stavby, stroje, prístroje a zariadenia, dopravné 
prostriedky, 
■ dlhodobý nehmotný majetok: softvér, 
■ dlhodobý finančný majetok: akcie iného podniku; 
b) krátkodobý majetok, ktorý ďalej členíme na: 
■ zásoby: zásoby materiálu, nedokončené výrobky, hotové výrobky, 
■ krátkodobý finančný majetok: peniaze v pokladnici, peniaze na bankovýchúčtoch, 
■ pohľadávky: pohľadávky voči odberateľom. 

Dlhodobý majetok je majetok, ktorého doba použiteľnosti, dohodnutá doba splatnosti alebo 
vyrovnania iným spôsobom pri vzniku účtovného prípadu je dlhšia ako jeden rok (12 mesiacov). 

Krátkodobý majetok je majetok, ktorého doba použiteľnosti, dohodnutá doba splatnosti 
alebo vyrovnania iným spôsobom pri vzniku účtovného prípadu je najviac jeden rok. 
 

Schéma členenia majetku podniku z časového hľadiska 

 
   

 
Forma majetku 
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13.					Členenie	zdrojov	majetku	podniku	
	

Zdroje majetku podniku nám vyjadrujú akým spôsobom, resp. z čoho (odkiaľ) podnik 
nadobudol svoj majetok. Vyjadrujú akými zdrojmi je krytý majetok podniku (kto má nárok na tento 
majetok). 
Zdroje majetku členíme na: 
a) vlastné zdroje - základné imanie, zisk 
b) cudzie zdroje - záväzky voči bankám, dodávateľom, zamestnancom, odberateľom, daňovému 
úradu. 

Vlastné zdroje (vlastné krytie, vlastné imanie) udávajú cenu (hodnotu) tej časti majetku, 
ktorá bola vložená do podnikania podnikateľom, resp. podnikateľmi (základné imanie). Ďalej vlastné 
zdroje (zisk) udávajú cenu (hodnotu) tej časti majetku, ktorá bola navyše vytvorená činnosťou 
podniku. 

Cudzie zdroje (cudzie krytie, záväzky napr. voči: bankám, dodávateľom, zamestnancom, 
odberateľom za prijaté preddavky, daňovému úradu) udávajú cenu (hodnotu) tej časti majetku, ktorú 
podnik nadobudol od iných subjektov (bánk, dodávateľov), resp. zo zdrojov iných subjektov vo forme 
záväzkov (dlhov). 

Túto časť majetku má podnik k dispozícii iba na určitú dobu, konkrétne do lehoty, keď tieto 
cudzie zdroje musí vrátiť (zaplatiť bankové úvery, uhradiť záväzky voči dodávateľom, odberateľom za 
prijaté preddavky, vyplatiť mzdy zamestnancom, uhradiť dane na bankový účet daňového úradu). 

Podľa dĺžky splatnosti záväzky členíme na: 
a) krátkodobé - bankový úver, záväzky voči dodávateľom, odberateľom, zamestnancom, 

daňovému úradu; 
b) dlhodobé - bankový úver, záväzky voči odberateľom za prijaté preddavky, pričom 

všeobecné kritérium dlhodobosti 1 rok (12 mesiacov) platné v účtovníctve sa vzťahuje 
aj na záväzky ako cudzie zdroje (cudzie krytie) majetku. 

Poznámka: Zdroje (krytie) majetku v odbornej literatúre sa nazývajú aj finančným kapitálom. 

Schéma členenia zdrojov (krytia) majetku (nároku na majetok) podniku 
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Majetok a zdroje majetku podniku môžeme znázorniť takto: 
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14.					Nepôsobivé	hospodárske	operácie,	resp.	účtovné	prípady	a	ich	
vplyv	na	výsledok	hospodárenia	
	

Súvaha je prehľadné usporiadanie aktív a pasív k určitému okamihu v peňažnom vyjadrení. 
Pri vzniku podvojného (kupeckého) účtovníctva sa za vzor pre prehľadné usporiadanie aktív a pasív 
vzala dvojramenná váha. 

Zo vzoru dvojramennej váhy sa na zvýraznenie rovnováhy medzi aktívami a pasívami vzala 
kolmica a dvojité rameno, pričom aktíva sa uvádzajú na ľavej strane a pasíva na pravej strane takto: 
 

SÚVAHA 
  

AKTÍVA   PASÍVA 

Súčet aktív =  Súčet pasív 
 

Z pôvodného gréckeho pomenovania dvojramennej váhy (bi-lanx-libra) sa odvodil názov 
bilancia, v slovenčine súvaha. 

Deň, ku ktorému sa súvaha zostavuje, je súvahový deň, napr. 31. 12. príslušného roka. 
Jednotlivé položky aktív a pasív v súvahe označujeme ako súvahové položky a peňažné čiastky ako 
súvahové stavy. 
 
Nepôsobivé (nemajú vplyv na zmenu vlastného imania, nemenia náklady ani výnosy, t.j. žiaden 
hospodársky výsledok): A = aktíva, P = pasíva: 

Ø +A +P Obojstranný prírastok 
Ø -A -P Obojstranný úbytok 
Ø -A +A Presun v rámci aktív 
Ø -P +P Presun v rámci pasív  

	
15.					Pôsobivé	hospodárske	operácie,	resp.	účtovné	prípady	a	ich	
vplyv	na	výsledokhospodárenia	
	
Pôsobivé (menia výšku vlastného imania): A = aktíva, P = pasíva, N = náklady, V = výnosy: 

Ø -A N Strata 
Ø +P N Strata  
Ø +A V Zisk  
Ø -P V Zisk 

 

16.					Podvojný	účtovný	zápis	a	súvaha;	vzájomná	väzba	medzi	
súvahou	a	účtami	(súvahová	teória	účtov)	
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17.					Väzba	medzi	účtami	a	výkazom	ziskov	a	strát	
	
Vzťah medzi súvahou a výkazom ziskov a strát môžeme znázorniť takto: 
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18.					Základné	pravidlá	pre	zápis	účtovných	prípadov	na	účtoch	
 
Základné pravidlá zápisu účtovných prípadov (účtovanie) na účtoch sú: 

1. na účtoch aktív sa prírastky aktív zapisujú (účtujú) na tej strane, na ktorej je zapísaný 
začiatočný stav, t j. na strane Má dať; úbytky aktív sa zapisujú na opačnej strane, t. j. na 
strane Dal; 

2. na účtoch pasív sa prírastky pasív zapisujú na tej strane, na ktorej je zapi- saný začiatočný 
stav, t. j. na strane Dal; úbytky pasív sa zapisujú na opačnej strane, t. j. na strane Má dať; 

3. na účtoch nákladov sa vznik a zvýšenie nákladov zapisuje na strane Má dať; prípadné 
zníženie nákladov sa zapisuje na strane Dal; 

4. na účtoch výnosov sa vznik a zvýšenie výnosov zapisuje na strane Dal; prípadné zníženie 
výnosov sa zapisuje na strane Má dať; 

5. výsledkové účty (účty nákladov a výnosov) nemajú začiatočné stavy. 
 

Účty sa zriaďujú na začiatku účtovného obdobia (napr. 1. 1. 2003). Účtovným obdobím je (bežný) 
kalendárny rok. V osobitných prípadoch účtovným obdobím je hospodársky rok. 
Stav (zostatok) jednotlivých položiek aktív a pasív prevzatých zo súvahy označujeme ako začiatočný 
stav (Z. s.). 

Keďže aktíva boli uvedené v súvahe na ľavej strane, začiatočné stavy (zostatku) aktív musia 
byť zapísané na účtoch na totožnej strane so súvahou, t. j. na strane Má dať (MD). 
Pasíva sú v súvahe uvedené na pravej strane a ich začiatočné stavy (zostatky) teda musia byť zapísané 
na účtoch tiež na pravej strane, čiže na strane Dal (D). 

Účty, na ktorých sa zapísal stav aktív na ľavej strane nazývame účtami aktív a účty na ktorých 
sa zapísal stav pasív na pravej strane nazývame účtami pasív. 
Pretože účty aktív aj pasív vznikli rozložením súvahy, označujú sa spoločným názvom súvahové účty. 
Na súvahových účtoch okrem začiatočného stavu zisťujeme mesačne (napr. k 31. 12., 28. 2, ... 30. 11., 
31. 12 ) a na konci účtovného obdobia (napr. 31. 12. 2003) celkový pohyb (zmeny) jednotlivých aktív 
a pasív, teda prírastky a úbytky. 

Pri zisťovaní zostatku (konečného stavu) na konci účtovného obdobia (napr. k 31. 12. 2003) 
vychádzame zo začiatočného stavu a jeho zmien (pohybov): 
Začiatočný stav (Z. s.) + Prírastky - Úbytky = Konečný stav (K. s.) 
U výsledkových účtov, ktorých funkciou je zistiť výsledok hospodárenia (zisk, stratu), pri zapisovaní 
nákladov na ľavú a výnosov na pravú stranu účtu sa vychádzalo z toho, kde je zapísaný zisk v súvahe. 
Pritom: 

Zisk = Výnosy - Náklady, 
čiže zisk dosahuje podnik vtedy, ak výnosy za účtovné obdobie sú vyššie ako náklady (V > N). 
Pretože zisk je v súvahe zapísaný v pasívach, výnosy (vznik, zvýšenie) sa zapisujú (zaúčtujú) na strane 
Dal (D) príslušného (výnosového) účtu a náklady (vznik, zvýšenie) na strane Má dať (MD) príslušného 
(nákladového) účtu. 
Vychádzajúc z uvedeného je logické, že vo Výkaze ziskov a strát takisto sú náklady zapísané (uvedené) 
na ľavej strane a výnosy na pravej strane.  

Účty, na ktorých sú zapísané náklady, nazývame nákladovými účtami a účty, na ktorých sú 
zapísané výnosy, nazývame výnosovými účtami. Nákladové a výnosové účty sa označujú spoločným 
názvom výsledkové účty. 

Na výsledkových účtoch účtujeme v priebehu účtovného obdobia iba pohyby (prírastky, 
úbytky), kumulovane od začiatku účtovného obdobia (napr. od 1. 1. 2003) do konca účtovného 
obdobia (napr. do 31. 12. 2003) s medzi- súčtami za jednotlivé mesiace. 

Konečným stavom na príslušnom účte nákladov a výnosov bude kumulovaný stav nákladov a 
výnosov za príslušný rok (napr. od 1. 1. do 31. 12. 2003) k 31. 12. s vyznačením medzi súčtov za 



12 
 

jednotlivé mesiace kalendárneho roka (za január k 31. 1. 2003, za február k 28. 2. 2003, ... na 
november k 30. 11. 2003, za december k 31. 12. 2003). 
19.					Podvojný,	súvzťažný,	jednoduchý	a	zložený	(zložitý)	účtovný	
zápis	
	
Podvojný účtovný zápis môže byť: 
1. jednoduchý účtovný zápis - účtujeme na dvoch účtoch, na jednom účte na strane Má dať a na 
druhom účte na strane Dal rovnakú sumu; 
2. zložitý účtovný zápis - účtujeme na dvoch alebo viac účtoch na strane Má dať a na jednom 
účte na strane Dal alebo naopak rovnakú sumu. 
 
 

Aj zložitý účtovný zápis je podvojným účtovným zápisom. 
Teoreticky podvojným účtovným zápisom môže byť aj nesprávny účtovný zápis, keď spĺňa podmienku 
podvojnosti. 
Správny účtovný zápis musí spĺňať okrem podmienky podvojnosti aj podmienku súvzťažnosti. 

Súvzťažný účtovný zápis je taký účtovný zápis, ktorý je zaúčtovaný na opačných stranách 
dvoch účtov, ktoré vecne (ekonomicky) patria k sebe, v rovnakej sume. Takýto účtovný zápis 
nazývame súvzťažným účtovným zápisom a účty súvzťažnými účtami. 

Súvzťažnosť účtovných zápisov, resp. súvzťažné účty určujeme podľa obsahu účtovného 
dokladu, na ktorom je príslušná hospodárska operácia zaznamenaná, resp. podľa účtovného prípadu. 
Na to, aby sme to mohli určiť, musíme poznať účtovníctvo, lepšie povedané musíme vedieť účtovať. 
Súvzťažnosť účtov teda určuje účtovník. 
V účtovníckej praxi sa väčšinou tieto dva pojmy stotožňujú. Používa sa pojem podvojný účtovný zápis, 
pod ktorým sa rozumie súčasne aj súvzťažný účtovný zápis. 
Zásada podvojného zápisu má vecný a formálny význam. 

Vecný význam spočíva v tom, že každý účtovný prípad musí byť zaúčtovaný vždy na dvoch 
účtoch podľa jeho obsahu (na súvzťažných účtoch). 

Formálny význam je zasa v tom, že každý účtovný prípad musí byť zaúčtovaný na ťarchu 
jedného účtu a v prospech druhého účtu, čo nám uľahčuje kontrolu podvojnosti účtovania (súčet 
obratov strany Má dať sa musí rovnať súčtu obratov strany Dal spolu, na všetkých účtoch, na ktorých 
bol pohyb). 
 
Účtovná sústava založená na podvojnosti účtovných zápisov je podvojné účtovníctvo alebo podvojná 
účtovná sústava.	
 
20.					Vzájomná	väzba	medzi	syntetickým	účtom	a	analytickými	účtami	
	
Syntetické a analytické účty 

Ako to vyplýva z doteraz uvedeného, na súvahových a výsledkových účtoch sme 
zaznamenávali aktíva, pasíva, náklady a výnosy za účtovnú jednotku ako celok, t.j, synteticky. 
Začiatočný stav, prírastky, úbytky (obraty strany MD a strany D) aj konečný stav sme zapisovali iba v 
peňažných jednotkách. Účtovná jednotka (napr. pre manažment podniku, manažment na nižších 
úrovniach atd\) musí viesť aj podrobnejšiu evidenciu a nie vždy iba v peňažných jednotkách. Na 
zabezpečenie tejto požiadavky vedieme k syntetickým účtom ešte čiastkové účty, na ktorých 
sledujeme všetky potrebné údaje v peňažných jednotkách a ak je to potrebné aj v hmotných 
jednotkách (napr. množstvo, váha v kg, objem v litroch) alebo súčasne v obidvoch. V podstate tu ide 
o rozloženie údajov príslušného syntetického účtu na viac čiastkových účtov, ktoré nazývame 
analytické účty. 
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Medzi syntetickým účtom a analytickými účtami je vzájomná väzba, ktorú môžeme vyjadriť 
takto: 

1. súčet začiatočných stavov (zostatkov) na analytických účtoch, ktoré vedieme k niektorému 
syntetickému účtu, sa musí rovnať začiatočnému stavu na príslušnom syntetickom účte; 

2. súčet obratov strany Má dať na analytických účtoch, ktoré vedieme k niektorému 
syntetickému účtu, sa musí rovnať obratu strany Má dať na príslušnom syntetickom účte; 

3. súčet obratov strany Dal na analytických účtoch, ktoré vedieme k niektorému syntetickému 
účtu, sa musí rovnať obratu strany Dal na príslušnom syntetickom účte; 

4. súčet konečných stavov (zostatkov) na analytických účtoch, ktoré vedieme k niektorému 
syntetickému účtu, sa musí rovnať konečnému stavu (zostatku) na príslušnom syntetickom 
účte. 

Účtovné zápisy na analytických účtoch sa vedú jednoducho (jednostranne), t. j. bez súvzťažností. V 
praxi však účtovné jednotky zapisujú účtovné prípady väčšinou aj na analytických účtoch podvojnými 
(súvzťažnými) zápismi. 
	
 
21.					Vzájomná	väzba	medzi	účtovnými	dokladmi	a	hospodárskymi	
operáciami	(príklady)	
	

Účtovné zápasy vychádzajú z účtovných dokladov. Účtovné doklady sú preukázateľné 
účtovné záznamy, v ktorých sa prvotne zaznamenávajú údaje o sledovaných javoch. Účtovným 
záznamom sa rozumie údaj, ktorý je nositeľom informácie týkajúcej sa predmetu účtovníctva. Týmto 
údajom je v tomto prípade hospodárska operácia. Účtovný doklad overuje hospodárske operácie a 
preukazuje, že hospodárska operácia sa uskutočnila. Účtovné doklady sú rozhodujúcim prvkom 
preukázateľnosti účtovníctva. Hospodárske operácie zaznamenávané v účtovných dokladoch sa 
stávajú účtovnými prípadmi. 
V účtovných dokladoch zaznamenávame: 
1. hospodárske operácie, ktoré znamenajú pohyb (zmeny) stavu majetku, zdrojov majetku, 
vznik alebo zvýšenie nákladov a výnosov podniku (účtovnej jednotky); 
2. účtovné operácie, ktoré vyplývajú z techniky účtovania (napr. opravy chybných účtovných 
zápisov). 
Hospodárske operácie môžu byť zaznamenávané aj priamo na technickom nosiči dát (účtovný doklad 
nevzniká). 
 
Niektoré hospodárske operácie a príslušné účtovné doklady, v ktorých sú zaznamenávané: 

Hospodárska operácia Účtovný doklad 
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Nákup materiálu 
Prevzatie materiálu na sklad 
Úhrada na bankový účet (pohľadávky) 
Úhrada z bankového účtu (záväzku dodávateľom, 
bankového úveru) 
Tržby za služby, výrobky, tovar 
Mzdy (priznanie, resp. nárok na ne) 
Výdaj materiálu zo skladu 
Tržby za tovar v hotovosti 
Nákup materiálu v hotovosti 
Odpisy dlhodobého majetku 

Faktúra (dodávateľská, došlá) 
Príjemka 
 
Výpis z bankového účtu 
 
Výpis z bankového účtu 
Faktúra (odberateľská, odoslaná) 
Výplatná listina, Mzdový list 
Výdajka 
Príjmový pokladničný doklad 
Výdavkový pokladničný doklad 
Vnútorný (interný) účtovný doklad 

Účtovníctvo vedené na základe pravdivých, presných a včasných dokladov zachycuje 
priebeh hospodárskej činnosti podniku v súlade so skutočnosťou. 

Účtovné jednotky sú povinné vyhotovovať účtovné doklady bez zbytočného 
odkladu po zistení skutočností (hospodárskych operácií), ktoré sa nimi preukazujú. 
 
22.					Druhy	účtovných	dokladov	
	

Hľadiskami na rozdelenie (členenie) účtovných dokladov na jednotlivé druhy sú obsah a 
počet zachytených (zaznamenaných) hospodárskych (účtovných) operácií. 
Podľa obsahu zachytených operácií rozlišujeme: 
1. externé (vonkajšie) účtovné doklady, ktoré vznikajú zo styku podniku (účtovnej jednotky) s 
okolím, t. j. ktoré do podniku prichádzajú (doručia sa) alebo z podniku odchádzajú (odosielajú sa, ako: 
faktúry, výpis z bankového účtu, príjmový a výdavkový pokladničný doklad); 
2. interné (vnútorné) účtovné doklady, ktoré vznikajú z vlastnej (vnútornej) činnosti podniku 
(príjemka, výdajka, výplatná listina, mzdový list, vnútorný účtovný doklad pre odpisy). 
Podľa počtu zaznamenaných operácií účtovné doklady členíme na: 
1. jednotlivé (pôvodné) účtovné doklady, ktoré obsahujú jednu alebo viac rovnorodých 
hospodárskych operácií (výdajka, jednotlivá faktúra); 
2. zberné (súhrnné, odvodené) účtovné doklady, ktoré zhrnú viac jednotlivých účtovných 
dokladov do nového dokladu, aby rovnorodé hospodárske operácie mohli byť zaúčtované (zapísané) 
ako jeden účtovný prípad. Do zberného účtovného dokladu môžeme zahrnúť údaje jednotlivých 
účtovných dokladov, napr. za určitý časový úsek ako týždeň, dekáda, mesiac (napr. výkaz spotreby 
materiálu za mesiac január 2003 zostavený z jednotlivých výdajok). 
 

Schéma rozdelenia účtovných dokladov 
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23.					Náležitosti	účtovných	dokladov;	číslovanie	účtovných	dokladov	
	

Náležitosti účtovných dokladov stanovuje zákon o účtovníctve. 
Podľa tohto zákona účtovné doklady sú preukázateľné účtovné záznamy, ktoré musia obsahovať: 
a) označenie účtovného dokladu, 
b) obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov, 
c) peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie v množstve, 
d) dátum vyhotovenia účtovného dokladu, 
e) dátum uskutočnenia (zaúčtovania) účtovného prípadu (zápisu), ak nie je zhodný s dátumom 
vyhotovenia, 
f) podpisový záznam osoby, zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke a podpisový 
záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie, pričom podpisovým záznamom sa rozumie účtovný 
záznam, ktorého obsahom je vlastnoručný podpis alebo obdobný preukazný účtovný záznam 
nahrádzajúci vlastnoručný podpis v technickej forme, pritom na obidve formy podpisového záznamu 
sa prihliada rovnako a obidve sa môžu použiť na mieste, kde sa vyžaduje vlastnoručný podpis, 
g) označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje v účtovných jednotkách účtujúcich v 
sústave podvojného účtovníctva, ak to nie je uvedené v projektovej a programovej dokumentácii. 
Uvedené náležitosti sú minimom údajov, teda ak chýba niektorý z nich na účtovnom doklade, tento 
nemôžeme považovať za preukázateľný, resp. preukazný. 
 
K uvedeným náležitostiam ešte poznamenávame, že: 
1. neuvádza sa osobitne označenie účtovného dokladu [pism. a)], obsah účtovného prípadu a 
označenie jeho účastníkov [pism. b)], pokiaľ aspoň nepriamo vyplývajú z obsahu účtovného dokladu, 
2. náležitosti účtovného dokladu môžu byť rozšírené podľa potreby a rozhodnutia účtovnej 
jednotky o ďalšie údaje, 
3. povinnou súčasťou účtovných dokladov sú písomnosti, ktoré potvrdzujú správnosť peňažných 
súm alebo údajov o množstve uvádzaných v účtovných dokladoch (napr. rôzne potvrdenky, resp. 
prepočty údajov), pričom tieto sa buď pripoja k účtovnému dokladu alebo sa ukladajú (uschovávajú) 
samostatne. 
 
Neoddeliteľnou súčasťou účtovných dokladov je číslo účtovného dokladu. Z toho vyplýva, že účtovné 
doklady pri ich vzniku, resp. príchode do podniku (účtovnej jednotky) treba očíslovať (číslovať). 
Účtovné jednotky pri vytváraní sústavy čísiel, ktoré sú pridelené jednotlivým druhom účtovných 
dokladov, postupujú rôzne. 
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Jednou z prehľadných foriem, resp. efektívnych spôsobov číslovania účtovných dokladov je 
rozdelenie do skupín podľa obsahu a formy účtovného dokladu 
Každej skupine je pridelené jedno predčíslie a v rámci toho sa príslušne účtovné doklady poradovo 
číslujú. 
Napríklad: 
1 - Príjmové a výdavkové pokladničné doklady: (1001, 1002,. atď.), 
2 - Bankové účty (bežné a úverové) (prevodné príkazy) (2001, 2002,... atd.’.), 
3 - Dodávateľské (došlé) faktúry: (3001, 3002,... atd’.), 
4 - Príjemky materiálu: (4001, 4002,... atd’.), 
5 _ výdajky materiálu: (5001, 5002,... atd’.), 
6 - Odberateľské (odoslané) faktúry: (6001, 6002, ... atd’.), 
7 - Interné (vnútorné) účtovné doklady: (7001, 7002,... atd’.). 
 
Poznámka: Na základe skúseností z praxe pripomíname, že zvlášť dôležité je číslovanie 
dodávateľských (došlých) faktúr, a to pridelením interného čísla každej faktúre došlej do podniku 
(okrem čísla, ktoré na nej uvádza dodávateľ). Podstatne sa tým uľahčuje párovanie faktúr s úhradami 
na výpisoch z bankových účtov v rámci spracovania saldo-konta dodávateľov (záväzkov). 
 
24.					Obeh	účtovných	dokladov	
	

Obeh účtovného dokladu je proces, ktorý začína vyhotovením účtovného dokladu v účtovnej 
jednotke (podniku) alebo príchodom (doručením) účtovného dokladu do podniku (účtovnej jednotky) 
a končí jeho úschovou (archiváciou), resp. skartáciou. Na správnu organizáciu obehu účtovných 
dokladov v podniku slúži plán obehu účtovných dokladov, resp. smernice na ich obeh. V pláne 
(smernici) obehu účtovných dokladov sú vymenované všetky organizačné útvary, cez ktoré účtovné 
doklady pri obehu prechádzajú a určia sa zodpovední pracovnici a lehoty na vyhotovenie účtovných 
dokladov a ich spracovanie v rámci obehu. Plán obehu účtovných dokladov je internou záležitosťou 
podniku (účtovnej jednotky) a žiadne záväzné predpisy ho neupravujú. Týka sa to aj formy aj obsahu 
tohto plánu. 
V rámci obehu účtovných dokladov sa vykonávajú tieto činnosti: 

1. triedenie a číslovanie, 
2. kontrola správnosti, 
3. stanovenie (určenie) účtovacieho predpisu a zaúčtovanie, 
4. úschova a skartácia. 
Triedenie účtovných dokladov je ich rozdelenie (začlenenie) do skupín podľa obsahu 

príslušného účtovného dokladu (napr. dodávateľské faktúry na materiál, tovar, služby, odberateľské 
faktúry za výrobky, tovar, služby, výpisy z bankových účtov atď.) a v rámci skupín podľa dátumu 
vyhotovenia alebo prijatia (doručenia do podniku). Roztriedené účtovné doklady sa poradovo číslujú 
podľa určitého systému. Obvykle sa vychádza z vecného a časového hľadiska, ako je to uvedené pri 
číslovaní účtovných dokladov na predchádzajúcich stranách. 

Kontrola správnosti účtovných dokladov zahŕňa: 
a) kontrolu vecnej správnosti, 
b) kontrolu formálnej správnosti. 
Pri kontrole vecnej správnosti sa zisťuje súlad obsahu účtovných dokladov so skutočnosťou, 

t. j. či sme hospodárske operácie v účtovnom doklade správne zaznamenali vzhľadom na uvedené 
množstvo a ceny, dodržanie zmluvných podmienok a pod. Kontrola vecnej správnosti zahŕňa aj 
kontrolu číselnej správnosti, pri ktorej preskúmame správnosť číselných údajov v doklade, správnosť 
súčtov, násobenia, delenia a ostatných výpočtov, ktoré účtovný doklad obsahuje. Kontrolu vecnej 
správnosti účtovných dokladov vykonávajú pracovníci určení na tento účel vedúcim účtovnej 
jednotky v rámci obehu účtovných dokladov. 
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Kontrola formálnej správnosti zahŕňa preskúmanie, či účtovné doklady obsahujú všetky 
zákonom predpísané náležitosti ako je oprávnenosť osôb, ktoré nariadili alebo schválili operácie, 
ktoré sú obsahom účtovných dokladov (účtovné prípady). 

Stanovenie (určenie) účtovacieho predpisu znamená označenie súvzťažných účtov, na ktoré 
účtovný prípad zaúčtujeme, ďalej sumu, ktorú zaúčtujeme,dátum a podpis, poznámku o účtovaní, ak 
to nie je uvedené v projektovo- programovej dokumentácii. Účtovací predpis (predkontáciu) 
napíšeme na účtovný doklad alebo na samostatný lístok, ktorý pripojíme k účtovnému dokladu. Na 
účtovný doklad môžeme otlačiť aj razítko s predtlačeným textom. 
Účtovací predpis (predkontácia) zaisťuje väzbu medzi účtovným dokladom a účtovným zápisom. 

Zaúčtovanie znamená zápis účtovných prípadov podľa účtovacieho predpisu (predkontácie) v 
účtovných knihách. 

Uchovávanie účtovných dokladov znamená ich uloženie po ich zaúčtovaní počas bežného 
účtovného obdobia v príručnom archíve, aby sa v prípade potreby dali ľahko vyhľadať. Po uplynutí 
účtovného obdobia (po skončení kalendárneho alebo hospodárskeho roka) účtovné doklady 
odovzdávame do účtovného archívu, kde zostávajú po dobu určenú zákonom v účtovníctve. 
Účtovné doklady archivujeme usporiadané do súborov v rámci skupín, ktoré sme vytvorili 
roztriedením dokladov. Každý súbor dokladov musí byť označený druhom dokladu, obdobím a číslom 
prvého a posledného dokladu (napr.: 1. súbor: Odberateľské faktúry: 6001 - 6500, 2. súbor: 6501 - 
6999, alebo 6001 - 6999). Takto každý súbor sa rovná skupine za bežné účtovné obdobie. Vydávať 
účtovné doklady z účtovného archívu možno iba so súhlasom zodpovednej osoby. 
Po uplynutí doby archivácie účtovné doklady vyraďujeme z účtovného archívu. Činnosť spojená s 
vyradením účtovných dokladov a ostatných účtovných písomností sa nazýva skartácia. 
 
 
	
25.					Charakteristika	a	obsah	účtovných	kníh	
	

Denník je účtovná kniha, v ktorej sa účtovné zápisy usporadúvajú chronologicky, t. j. v 
časovom slede tak, ako denne vznikajú a chronologicky za sebou nasledujú. 

V denníku sú účtovné prípady zapísané spravidla jednotlivo. Podnik (účtovná jednotka) vedie 
buď jeden súhrnný (všeobecný) denník alebo viac denníkov ( vedie napr. samostatný denník pre 
dodávateľské faktúry, odberateľské faktúry, bankové účty, pokladnicu, skladové zásoby, dlhodobý 
majetok, atď.). 

Funkciou denníka je najmä preukázať, že účtovníctvo účtovnej jednotky je úplné, t. j. boli 
zaúčtované všetky účtovné prípady týkajúce sa účtovného obdobia na príslušných účtoch. 

 
Hlavná knihaje účtovná kniha, v ktorej sa účtovné zápisy usporadúvajú z vecného hľadiska 

systematickya preukazuje sa v nej zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov na účty majetku, 
záväzkov, vlastného imania, nákladov a výnosov v účtovnom období. Hlavná kniha obsahuje 
syntetické účty podľa účtového rozvrhu, ktoré obsahujú minimálne tieto údaje: 
stavy účtov ku dňu, ku ktorému sa otvára hlavná kniha, 
súhrnné obraty Má dať a Dal účtov, najviac za kalendárny mesiac, 
zostatky (stavy) účtov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. 
hlavnej knihe musia byť zaúčtované všetky účtovné prípady, o ktorých sa účtovalo v denníku. 

 
 
26.					Kontrola	formálnej	správnosti	účtovných	zápisov;	obsah	
tabuľkovej	predvahy	
	
Pri kontrole formálnej správnosti účtovných zápisov sa preskúmava: 
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• podvojnosť účtovných zápisov, t. j. či sa všetky sumy zaúčtované na strane Má dať všetkých 
účtov za účtovné obdobie zaúčtovali na účtoch aj na strane Dal, 
• číselná zhoda súčtov (súm) všetkých účtovných dokladov so súčtom obratov na účtoch, 
• číselná zhoda súčtov obratov časových (chronologických) a vecných (systematických) 
zápisov. 
Formálnu správnosť účtovných zápisov kontrolujeme pomocou tabuľkovej predvahy. 
 

Z údajov tabuľkovej predvahy vyplýva, že ak počas účtovného obdobia sa účtovné prípady 
zaúčtovali podvojné a súvzťažne, musia sa rovnať tieto súčty: 
a) celkový súčet začiatočných stavov na súvahových účtoch na strane Má dať a na strane Dal, 
b) celkový súčet obratov na všetkých účtoch na strane Má dať a na strane Dal, 
c) celkový súčet konečných stavov na všetkých účtoch na strane Má dať a na strane Dal, 
d) celkový súčet obratov na všetkých účtoch na strane Má dať a na strane Dal sa rovná 
denníkovému obratu. 

Pokiaľ v účtovníctve uplatňujeme dvojradovú sústavu účtov, t. j. používame účty súvahové 
(aktív a pasív) a účty výsledkové (nákladové a výnosové), potom tabuľková predvaha musí obsahovať 
ako účty súvahové tak aj účty výsledkové, pretože pohyb (zmeny) v položkách aktív a pasív sa 
premietne ako v obratoch a konečných stavoch (zostatkoch) aktív a pasív, tak aj nákladov a výnosov. 

Záverom môžeme povedať, že tabuľková predvaha je vlastne kontrolnou zostavou, ktorá 
overuje väzby vyplývajúce z podvojnosti účtovných zápisov. 
 
 
 
 
27.					Oceňovanie	majetku	a	záväzkov	ku	dňu	vzniku	(zápisu,	
uskutočnenia)	účtovného	prípadu	(oceňovacie	veličiny,	základ	pre	
výpočet	a	výpočet	dane	z	pridanej	hodnoty) 
 
Oceňovanie majetku a záväzkov 
 

V podvojnom účtovníctve podnikateľov sledujeme stav a pohyb majetku a záväzkov v 
peňažnom (hodnotovom) vyjadrení. Týka sa to ako celkového stavu majetku a záväzkov, tak aj ich 
jednotlivých zložiek. Aby sme mohli jednotlivé zložky majetku a záväzkov peňažne vyjadriť, musíme 
ich oceňovať. 

Oceňovanie je spôsob vyjadrovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov v peňažných 
jednotkách. Pre oceňovanie používame slovenskú menu (EUR) aj cudziu menu (USD, CHF, GBP, SEK, 
DKK atď.). 
Podľa zákona o účtovníctve účtovné jednotky sú povinné oceňovať majetok a záväzky ku dňu 
ocenenia, a to: 
a) ku dňu vzniku (zápisu) účtovného prípadu, 
b) ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. 

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene prepočítavajú účtovné jednotky na slovenskú 
menu platným kurzom Národnej banky Slovenska, a to ku dňu uskutočnenia (vzniku, zápisu) 
účtovného prípadu a ku dňu zostavenia účtovnej závierky. 

Rôzne druhy cien, ktoré používame pri oceňovaní majetku a záväzkov sú oceňovacie veličiny. 
 

Oceňovanie majetku a záväzkov ku dňu vzniku (zápisu) účtovného prípadu 
 

Pri oceňovaní jednotlivých zložiek majetku a záväzkov ku dňu vzniku (zápisu, uskutočnenia) 
účtovného prípadu oceňovacími veličinami sú: 
a) obstarávacia cena - cena, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním, 
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b) vlastné náklady - priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť, prípadne časť 
nepriamych nákladov u zásob vytvorených vlastnou činnosťou, a nepriame náklady pri dlhodobom 
hmotnom majetku a dlhodobom nehmotnom majetku vytvorenom vlastnou činnosťou, ktoré sa 
vzťahujú na výrobnú alebo inú činnosť, 
c) menovité hodnoty, 
d) reprodukčná obstarávacia cena (ROC) - cena, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o 
ňom účtuje. 
 
28.					Možnosti	úpravy	oceňovania	majetku	ku	dňu		zostavenia	
účtovnej	závierku	a	jehovykazovanie	v	súvahe	
	

Ku dňu účtovnej závierky v rámci inventarizácie majetku a záväzkov porovnávame ocenenie 
v účtovníctve so skutočnými cenami a vykonáme: 

§ zníženie ocenenia (ceny) 
Ak sa pri inventarizácii zistí, že predajná cena zásob znížená o náklady spojené s predajom je 

nižšia, než cena použitá na ich ocenenie v účtovníctve, zásoby sa ocenia v účtovníctve a v účtovnej 
závierke touto nižšou cenou. Toto ocenenie sa potom zaúčtuje v účtovných knihách. 

Zníženie ocenenia zásob materiálu na sklade sa vykonalo účtovným zápisom v prospech účtu 
materiál na sklade a na ťarchu nákladového účtu manká a škody (150 000,- Sk) podľa IÚD. 

§ úpravu výšky záväzkov 
Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná než ich výška v účtovníctve, uvedú sa 

záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení. 
 

§ úpravu ocenenia vytvorením oprávok 
Ocenenie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku (okrem 

pozemkov, umeleckých diel a zbierok) v účtovníctve sa upraví vzhľadom na jeho trvalé opotrebovanie 
ku dňu účtovnej závierky o sumu vytvorených oprávok. 

 
§ úpravu ocenenia vytvorením opravných položiek 
Na krytie prechodného zníženia ocenenia (hodnoty) jednotlivých zložiek majetku sa vytvárajú 

opravné položky. Opravné položky sa zrušia, ak pominú podmienky, pre ktoré boli vytvorené. 
 
 
 

29.					Charakteristika	a	členenie	rámcovej	účtovej	osnovy;	účtový	
rozvrh	podniku	
	

Cieľom rámcovej účtovej osnovy pre podnikateľov je, aby začlenenímmajetku, zdrojov 
majetku, nákladov, výnosov a ich vplyvu na hospodársky výsledok do uceleného systému poskytla 
účinnú pomoc pri vytváraní a zorganizovaní účtovníctva podnikateľa, a tým sa zabezpečili potrebné 
základné informácie na zostavenie účtovnej závierky. 

Podľa rámcovej účtovej osnovy pre podnikateľov účtujú: 
• tuzemské obchodné spoločnosti a spoločnosti so zahraničnou účasťou, a to: 

• akciové spoločnosti, 
• spoločnosti s ručením obmedzeným, 
• verejné obchodné spoločnosti, 
• komanditné spoločnosti, 

• organizačné zložky zahraničného podnikateľa, pokiaľ podnikajú na území Slovenskej republiky 
a sú zapísané do obchodného registra, 
• družstvá, 
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• štátne podniky, 
• fyzické osoby, a to: 

• povinne tie, ktoré sú zapísané do obchodného registra, 
• podľa vlastného rozhodnutia podnikatelia, ktorí nie sú zapísaní do obchodného 
registra. 
Rámcová účtová osnova pre podnikateľov predstavuje súbor (množinu) syntetických účtov, 

ktoré účtovná jednotka vo svojom účtovníctve používa. Syntetické účty sú záväzne číselne a slovne 
označené, pričom na číselné označenie sa používa trojmiestne číslo. 
  



21 
 

30.					Charakteristika	účtových	tried	a	účtových	skupín	rámcovej	
účtovej	osnovy	
	
Dekadické členenie 
 

Jednotlivé účty sa v rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov začleňujú do účtových tried, 
účtové triedy sa členia na účtové skupiny a účtové skupiny na syntetické účty, podľa tejto schémy; 

 
 

 
Základom je dekadické (desiatkové) členenie. Podľa toho rámcová účtová osnova obsahuje 

10 účtových tried (0 až 9); účtovú triedu môžeme rozdeliť na 10 účtových skupín a účtovú skupinu na 
10 syntetických účtov. 

Konštatujeme, že rámcová účtová osnova pre podnikateľov nevyužila všetky možnosti 
dekadického členenia. V rámcovej účtovej osnove nie je obsadených všetkých 10 účtových tried, ale 
iba niektoré. Obdobné platí aj pre účtové skupiny a syntetické účty. 

 
Dvojradová teória účtov a kalkulačné účty 
 

Rámcová účtová osnova je založená na dvojradovej teórii účtov. Obsahuje ako súvahové 
účty, t. j. účty aktív a účty pasív (prvý rad účtov), tak aj výsledkové účty, t. j. účty nákladové a 
výnosové (druhý rad účtov). 

Vedľa súvahových a výsledkových účtov máme v rámcovej účtovej osnove šesť kalkulačných 
(procesných) účtov, ktoré sú určené na vykalkulovanie obstarávacích cien dlhodobého nehmotného 
majetku a dlhodobého hmotného majetku, dlhodobého a krátkodobého finančného majetku, 
materiálu a tovaru pri ich externom obstarávaní (nákup). 

 
Charakteristika účtových tried 
 
Jednotlivé účtové triedy môžeme charakterizovať takto: 
Účtová trieda 0 - Dlhodobý majetok 
poskytuje informácie o pohybe dlhodobého majetku v priebehu účtovného obdobia (obstaranie, 
vyradenie) v ocenení historickými cenami (obstarávacia cena, reprodukčná obstarávacia cena, vlastné 
náklady) a o stave dlhodobého majetku ku dňu účtovnej závierky jednak v ocenení historickými 
cenami ako aj v ocenení zostatkovými cenami (úprava oceňovania pomocou oprávok, príp. aj 
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opravných položiek) pri zložkách dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného 
majetku a v reálnom ocenení pri zložkách dlhodobého finančného majetku; 
Účtová trieda 1 - Zásoby 
slúži na zachycovanie pohybu zásob (príjem do a výdaj zo skladu) ako externe obstaraných v priebehu 
účtovného obdobia z okolia účtovnej jednotky, tak aj zásob vlastnej výroby v ocenení obstarávacími 
cenami, resp. vlastnými nákladmi (historické ceny), ďalej slúži na zachytávanie a vykazovanie stavu 
zásob ku dňu účtovnej závierky ako vo vstupných cenách (obstarávacia cena, vlastné náklady), tak aj 
v skutočných cenách (úprava oceňovania opravnými položkami), pokiaľ skutočné (trhové) ceny sú 
nižšie; 
Účtová trieda 2 - Finančné účty 
informuje o pohybe peňažného majetku (peňažných prostriedkov) v hotovosti a na bankových 
účtoch, resp. o pohybe krátkodobého finančného majetku (majetkové a dlhové cenné papiere) v 
ocenení menovitými (nominálnymi) hodnotami, resp. obstarávacími cenami v priebehu účtovného 
obdobia a o stave týchto majetkových zložiek ku dňu účtovnej závierky, pričom jednotlivé zložky 
krátkodobého finančného majetku sa vykazujú v reálnych cenách; 
Účtová trieda 3 - Zúčtovacie vzťahy 
je nositeľkou informácií o dodávateľsko-odberateľských vzťahoch v rámci obchodného styku účtovnej 
jednotky a ostatných vzťahoch s dlžníkmi a veriteľmi v priebehu účtovného obdobia a ku dňu 
účtovnej závierky; pritom pohľadávky a záväzky pri ich vzniku v priebehu účtovného obdobia 
oceňujeme menovitými hodnotami, pohľadávky u postupníka obstarávacími cenami; pochybné a 
sporné pohľadávky ku dňu účtovnej závierky vykazujeme v upravenom ocenení o opravné položky a 
záväzky v zistenom ocenení (vrátane napr. úrokov z omeškania, pokút, kurzových rozdielov, atď.); 
táto účtová trieda obsahuje aj účty časového rozlíšenia nákladov a výnosov, ktorými sa zabezpečuje 
nezávislosť jednotlivých účtovných období; 
Účtová trieda 4 - Kapitálové účty a dlhodobé záväzky 
informuje o stave a pohybe vlastného imania vrátane hospodárskeho výsledku účtovnej jednotky 
(vlastné zdroje) ako aj o dlhodobých cudzích zdrojoch majetku (dlhodobých záväzkoch); pritom o 
oceňovaní dlhodobých záväzkov platí to, čo sme uviedli pri krátkodobých záväzkoch v účtovnej triede 
3; 
Účtová trieda 5 - Náklady 
zachycuje spotrebu majetku a cudzích výkonov v peňažnom vyjadrení; 
Účtová trieda 6 - Výnosy 
slúži na zachycovanie tržieb, t. j. peňažného ekvivalentu realizovaných výkonov účtovnej jednotky; 
Účtová trieda 7 - Uzávierkové a podsúvahové účty 
slúži na uzavieranie súvahových a výsledkových účtov ku dňu účtovnej závierky  a na otváranie 
súvahových účtov na začiatku účtovného obdobia alebo pri zakladaní účtovnej jednotky; 
podsúvahové účty slúžia na evidovanie tých majetkových zložiek, ktoré účtovná jednotka nevlastní, 
ale využíva, príp. má v úschove, zálohe atď.; 
Účtová trieda 8 a 9 - Vnútroorganizačné účtovníctvo 
sú ako jedna z alternatív na vedenie vnútroorganizačného účtovníctva.  
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Členenie účtov v rámci jednotlivých účtových tried môžeme znázorniťtakto: 
 

 
 
Poznámka: Pri stanovovaní náplne jednotlivých účtových tried bola rešpektovaná dvojradová teória 
účtov, pretože nie sú pomiešané v žiadnej účtovej triede súvahové účty (prvý rad účtov) a výsledkové 
účty (druhý rad účtov). 
 
31.					Činnosti	súvisiace	s	účtovnou	závierkou;	uzavretie	účtovných	
kníh	
	
Činnosti súvisiace s účtovnou závierkou zahrňujú: 
1. uzavieranie účtovných kníh, 
2. inventarizáciu majetku a záväzkov, 
3. účtovnú závierku. 
Uvedené činnosti v rámci účtovnej závierky sa vykonajú ku dňu riadnej alebo mimoriadnej účtovnej 
závierky. Dňom riadnej účtovnej závierky je posledný deň účtovného obdobia. Dni mimoriadnych 
účtovných závierok sú stanovené zákonom o účtovníctve. 
 
Uzavieranie účtovných kníh 
 

Uzavieranie účtovných kníh ku dňu účtovnej závierky nazývame aj účtovnou uzávierkou. 
V rámci účtovnej uzávierky účtovná jednotka zisťuje: 
1. Celkové súčty obratov za bežné účtovné obdobie, t. j. obraty strany Má dať a obraty strany 
Dal všetkých účtov, na ktorých bol pohyb, vo všetkých účtovných knihách, a to: 
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a) denníkový obrat, t. j. celkové súčty obratov strany Má dať a strany Dal príslušných 
syntetických účtov v denníku, 
b) celkové súčty obratov strany Má dať a strany Dal analytických účtov k príslušnému 
syntetickému účtu (pritom celkový súčet obratov strany Má dať a strany Dal všetkých analytických 
účtov sa musí rovnať celkovému súčtu obratu strany Má dať a celkovému súčtu obratu strany Dal 
príslušného syntetického účtu) v knihe, resp. knihách analytických účtov, 
c) celkový súčet obratu strany Má dať a obratu strany Dal všetkých syntetických účtov v hlavnej 
knihe, 
d) celkový súčet obratu strany Má dať a obratu strany Dal všetkých podsúvahových účtov v 
knihe podsúvahových účtov; 
2. Konečné stavy (zostatky): 
a) syntetických účtov v hlavnej knihe a analytických účtov v knihách analytických účtov 
nasledovne: 
• účty aktív: začiatočný stav (zostatok) na strane Má dať plus celkový súčet obratu strany Má 
dať mínus celkový súčet obratu strany Dal rovná sa konečný stav (zostatok) na strane Má dať, 
• účty pasív: začiatočný stav (zostatok) na strane Dal plus celkový súčet obratu strany Dal 
mínus celkový súčet obratu strany Má dať rovná sa konečný stav (zostatok) na strane Dal, 
• účty nákladov: celkový súčet obratu strany Má dať mínus celkový súčet obratu strany Dal 
rovná sa konečný stav na strane Má dať, 
• účty výnosov: celkový súčet obratu strany Dal mínus celkový súčet obratu strany Má dať 
rovná sa konečný stav na strane Dal, 
b) podsúvahových účtov v knihe podsúvahových účtov, na ktorých účtujeme zverený majetok. 
Postupujeme rovnako ako v prípade účtov aktív v hlavnej knihe. 
Účtovná jednotka ďalej vyhotovuje ku dňu účtovnej závierky tabuľkovú predvahu na kontrolu 
formálnej správnosti účtovania. 
Uvedená problematika je podrobne rozpracovaná v 6. časti tejto publikácie (Účtovné knihy). 
 
32.					Inventarizácia	majetku,	záväzkov	a	vlastného	imanie	(jednotlivé	
fázy	inventarizácie)	
	

Inventarizáciou overujú účtovné jednotky, či stav majetku, záväzkov a vlastného imania v 
účtovníctve zodpovedá skutočnosti. Inventarizácia je súbor činností, ktorých úlohou je dosiahnuť, aby 
jednotlivé zložky majetku, záväzkov a vlastného imania evidovaných v účtovníctve k určitému dátumu 
zodpovedali skutočnosti a oceňovanie zásade opatrnosti. 
Inventarizácia môže byť: 
■ periodická, 
■ priebežná. 

Periodickú inventarizáciu vykonávajú účtovné jednotky ku dňu, ku ktorému zostavujú riadnu 
alebo mimoriadnu účtovnú závierku. 

Priebežnú inventarizáciu môžu účtovné jednotky vykonávať v priebehu účtovného obdobia 
pri zásobách. Termín takejto inventarizácie si určí účtovná jednotka. Účtovné jednotky na zostavenie 
priebežnej účtovnej závierky vykonávajú inventarizáciu iba na účely vyjadrenia ocenenia (zohľadnenie 
predpokladaných strát a rizík). 
Inventarizácia je dôležitým nástrojom kontroly predovšetkým pre samotnú účtovnú jednotku. 
Inventarizácia však nie je iba vnútornou záležitosťou účtovnej jednotky. Overenie skutočného stavu 
majetku, záväzkov a vlastného imania je dôležitým preukazným materiálom pri daňovej kontrole ako 
aj pri overovaní správnosti účtovnej závierky audítorom. 
Inventarizácia zahŕňa: 
1. inventúru, 
2. porovnávanie skutočného stavu majetku, záväzkov a vlastného imania s účtovným stavom, 
3. zisťovanie príčin inventarizačných rozdielov a návrh na ich vysporiadanie, 
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3 posudzovanie, príp. návrh na úpravu oceňovania majetku vzhľadom na jeho možnú predajnú 
cenu. 
 

Inventúra 
 

Skutočné stavy majetku, záväzkov a vlastného imania sa zisťujú inventúrou. 
Podľa spôsobu zisťovania skutočného stavu rozoznávame: 
a) fyzickú inventúru, 
b) dokladovú inventúru. 
Fyzická inventúra 

Pri majetku hmotnej povahy a nehmotnej povahy (kde je to možné) sa skutočné stavy zisťujú 
fyzickou inventúrou. Pri fyzickej inventúre sa zisťuje skutočný stav počítaním, meraním, vážením a 
pod. 
Fyzickou inventúrou zisťujeme napr. stavy strojov, inventára, zásob materiálu, nedokončenej výroby, 
polotovarov vlastnej výroby a výrobkov na sklade, tovaru na sklade a v predajniach, hotovostných 
peňazí a cenín v pokladnici. 
Pri niektorých zložkách hmotného majetku je dôsledné vykonanie inventúry ťažké a niekedy aj 
nemožné. 
Napríklad pri materiáli a tovare, ktoré sú zabalené v neotvorených a nepoškodených obaloch, by 
dôsledné zisťovanie počtu kusov materiálu alebo tovaru prepočítavaním bolo veľmi ťažké a nebolo by 
to ani vhodné, ani potrebné. Skutočné množstvo materiálu, resp. tovaru overíme v týchto prípadoch 
iba námatkovo a celkový skutočný stav potom zisťujeme podľa údajov na obaloch. 
Podobne napr. pri voľne uloženom materiáli (uhlie, piesok) takisto nemôžeme zistiť skutočný stav 
premeraním alebo vážením. V tomto prípade stav zásob zistíme podľa technického prepočtu. 
Poznámka: Pri fyzickej inventúre sa nemá použiť odhad, pretože odhad nie je zisťovaním skutočného 
stavu. 

Fyzickú inventúru hmotného majetku, ktorá sa nedá vykonať ku dňu, ku ktorému sa zostavuje 
účtovná závierka, možno vykonávať v priebehu posledných troch mesiacov účtovného obdobia, 
prípadne v prvom mesiaci nasledujúceho účtovného obdobia. Pritom sa musí preukázať stav 
hmotného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka údajmi fyzickej inventúry 
upravenými o prírastky a úbytky uvedeného majetku za obdobie od ukončenia fyzickej inventúry do 
konca účtovného obdobia, pripadne za obdobie od začiatku nasledujúceho účtovného obdobia do 
ukončenia fyzickej inventúry v prvom mesiaci tohto účtovného obdobia. 
Dokladová inventúra 

Pri záväzkoch, vlastnom imaní a pri tých druhoch majetku, pri ktorých nemožno vykonať 
fyzickú inventúru, sa skutočné stavy zisťujú dokladovou inventúrou. 
Poznámka: Pri dokladovej inventúre pohľadávok účtovné jednotky by mali porovnávať skutočný stav 
pohľadávok zistený podľa účtovných dokladov aj s evidovaním týchto pohľadávok u dlžníkov 
(odberateľov). 

Pokiaľ je to možné, používa sa kombinácia fyzickej a dokladovej inventúry. Skutočný stav 
majetku, záväzkov a vlastného imania sa uvádza v inventúrnom súpise. Inventúrny súpis je účtovný 
záznam, ktorý zabezpečuje preukázateľnosť účtovníctva. 

Inventúrny súpis musí obsahovať: 
a) obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky; právnické osoby uvedú sídlo, fyzické osoby 
bydlisko, prípadne miesto podnikania, ak sa líši od miesta bydliska, 
b) deň začatia inventúry, deň, ku ktorému bola inventúra vykonaná a deň skončenia inventúry, 
c) miesto uloženia majetku, 
d) stav majetku s uvedením jednotiek množstva a ceny podľa ocenenia v účtovníctve, 
e) zoznam záväzkov a ich ocenenie v účtovníctve, 
f) zoznam skutočného stavu vlastného imania, 
g) odporúčania na posúdenie reálnosti ocenenia majetku a záväzkov k dátumu, ku ktorému sa 
účtovná závierka zostavuje, 
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h) meno, priezvisko a podpisový záznam hmotne zodpovednej osoby za príslušný druh majetku, 
i) meno, priezvisko a podpisový záznam osôb zodpovedných za zistenie skutočného stavu 
majetku, záväzkov a vlastného imania, 
j) poznámky - uvedú sa v prípade potreby. 
	
33.					Obsah	účtovného	výkazu	súvaha	Úč	POD	1	–	01	
 
34.					Obsah	účtovného	výkazu	výkaz	ziskov	a	strát	Úč	POD	2	–	01	
 
35.					Medzinárodné	účtovné	štandardy;	všeobecne	prijaté	účtovné	
zásady	
	
Nástroje (formy) medzinárodnej harmonizácie 
 
Nástrojmi medzinárodnej harmonizácie účtovníctva sú: 
1. medzinárodné účtovné štandardy (InternationalAccountingStandards - IAS), 
2. všeobecne prijaté (uznávané) účtovné zásady (princípy) 
(GenerallyAcceptedAccountyPrinciples - U S GAAP), 
3. smernice Rady EHS (EĹJ). 
 
Medzinárodné účtovné štandardy 
 

Medzinárodné účtovné štandardy (ďalej iba štandardy) sú jedným z nástrojov medzinárodnej 
harmonizácie účtovníctva. Majú najširšie medzinárodné uplatnenie a dlhoročnú tradíciu. Štandardy 
sú určené pre účtovnú závierku (účtovné výkazy) a iba prostredníctvom nich sa ovplyvňuje aj 
metodika účtovania a vedenia bežného účtovníctva v priebehu účtovného obdobia. Štandardy 
neupravujú vyčerpávajúcim spôsobom metodiku účtovníctva ako celok. Sú formulované všeobecne, 
preto nevylučujú rozdielny výklad. To umožnilo na jednej strane ich širokú medzinárodnú akceptáciu, 
na druhej strane však niekedy aj rozdielnu aplikáciu v praxi. V niektorých prípadoch štandardy 
dovoľujú alternatívne postupy. Pritom jeden postup je odporúčaný, základný (označený ako 
benchmark), druhý postup je potom povolenou alternatívou. Štandardy nie sú záväzné, sú 
odporúčaním. Ich používanie vychádza z užitočnosti pre prax. 

Aplikácia štandardov umožňuje medzinárodnú porovnateľnosť údajov (informácií) v 
účtovných závierkach. Dobrovoľne ich preto využívajú spracovatelia účtovných závierok, audítori, aj 
všetci používatelia účtovných závierok, predovšetkým burzy, banky a orgány dozerajúce nad 
kapitálovým trhom. Štandardy sú dielom medzinárodnej profesie účtovníkov a audítorov. Sú určené 
predovšetkým pre národné profesijné organizácie účtovníkov a audítorov, ktoré ich majú aplikovať vo 
všetkých krajinách, a to vo svojich národných účtovných štandardoch alebo účtovných predpisoch. 
Vydavateľom štandardov je Výbor pre medzinárodné účtovné štandardy 
(InternationalAccountingStandardsCommittee - IASC) so sídlom v Londýne. Výbor je nezávislou 
neštátnou organizáciou Jeho cieľom je dosiahnuť jednotu v účtovných zásadách, používaných pre 
zostavovanie účtovných závierok na celom svete. 

 
Podľa štatútu predmetom činnosti Výboru pre medzinárodné účtovné štandardy je: 
■ vypracovávať a zverejňovať vo verejnom záujme účtovné štandardy, ktoré sa budú dodržiavať 
pri predkladaní účtovných závierok a podporovať ich celosvetové prijímanie a dodržiavanie, 
■ všeobecne pôsobiť na zlepšovanie a harmonizáciu predpisov, účtovných štandardov a 
postupov používaných pri predkladaní účtovných závierok. 
Výbor je zložkou Medzinárodnej federácie účtovníkov (InternationalFederationofAccountant - IFAC). 

Zoznam medzinárodných účtovných štandardov: 
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1. Zostavovanie a zverejňovanie účtovnej závierky 
2. Zásoby 
4. Účtovanie odpisov 
5. Informácie povinne vykazované v účtovných závierkach (nepoužíva sa od r. 1998/99) 
7. Výkazy peňažných tokov 
8. Čistý zisk alebo strata za účtovné obdobie, základné chyby a zmeny v účtovných zásadách 
9. Náklady na výskum a vývoj (nepoužíva sa od r. 1999) 
10. Neisté skutočnosti a udalosti po dátume účtovnej závierky 
11. Stavebné zmluvy 
12. Dane zo zisku 
13. Vykazovanie obežných aktív a krátkodobých záväzkov (nepoužíva sa od r. 1998/99) 
14. Vykazovanie účtovných informácií podľa úsekov (segmentov) 
15. Informácie odrážajúce účinky zmeny cien 
16. Pozemky, budovy a zariadenia 
17. Účtovanie prenájmu 
18. Výnosy 
19. Požitky zamestnancov 
20. Účtovanie štátnych dotácií a zverejnenie štátnej podpory 
21. Účinky zmien vo výmenných kurzoch zahraničných mien 
22. Podnikové kombinácie 
23. Výpožičné náklady 
24. Zverejnenie spriaznených strán 
25. Účtovanie investícií 
26. Účtovanie a vykazovanie penzijných plánov 
27. Konsolidovaná účtovná závierka a účtovanie investícií do dcérskych podnikov 
28. Účtovanie investícií do pridružených podnikov 
29. Finančné vykazovanie v ekonomikách s nadmernou (hyper) infláciou 
30. Zverejnenie v účtovnej závierke bánk a podobných finančných inštitúcií 
31. Účtovné vykazovanie účastí (podielov) v spoločných podnikoch 
32. Finančné nástroje: zverejňovanie a zobrazovanie 
33. Zisk (výnos) na akcii 
34. Medzinárodné účtovné výkazníctvo 
35. Prerušené (zastavené) operácie 
36. Zníženie hodnoty aktív 
37. Rezervy a dohadné položky pasívne a aktívne 
38. Nehmotné aktíva. 
 

Štandardy majú v podstate rovnaké usporiadanie. V úvodnej časti sa uvádza predmet 
(objective) štandardu, t. j. ktoré úseky účtovných informácií zahrňuje. Ďalej pôsobnosť (scope) 
štandardu, t. j. ktorých podnikov sa týka. Nasleduje definícia hlavných odborných výrazov 
používaných v štandarde. Ďalej sa uvádzajú ustanovenia rozvádzajúce hlavné postupy pre daný úsek 
účtovných informácií. Do tejto časti sa spravidla zahrňujú aj zásady na oceňovanie (measurement, 
valuation), pokiaľ sú nutné pre daný úsek účtovných informácií. 
Ďalšie časti štandardu spravidla obsahujú ustanovenia na zahŕňanie príslušných položiek do súvahy a 
výkazu ziskov a strát, t. j. účtovníctvo (recognition) a na zverejňovanie, t. j. vykazovanie príslušných 
informácií v účtovnej závierke (disclosure). 

V závere štandardu sa uvádzajú prechodné ustanovenia a určenie dátumu, kedy vstúpi 
štandard do platnosti. 

Niektoré štandardy sú doplnené prílohami, ktoré obsahujú ukážky aplikácie štandardu, 
podrobnejšie vysvetlenie niektorých ustanovení a pod. 

Problém štandardov je, že účtovné závierky, ktoré sa podľa nich zostavujú, všeobecne sa 
neprijímajú na všetkých svetových burzách. 
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Účtovné závierky podľa štandardov sa uznávajú napr. na burzách v Londýne a Sydney, nie však na 
kapitálových trhoch v USA. 
Ide o účtovné závierky podnikov, ktorých akcie sú kótované na burzách alebo s ich cennými papiermi 
(akciami, obligáciami) sa na burzách obchoduje. 

Zásadné odmietavé stanovisko má kapitálový trh v USA, kde sa uznávajú iba účtovné 
závierky zostavené podľa všeobecne prijatých (uznaných) účtovných zásad (princípov) (GAAP). 

 
Všeobecne prijaté účtovné zásady 
 
Všeobecne prijaté účtovné zásady sú národnými účtovnými štandardmi USA. 
Následkom mocenského ekonomického postavenia USA sa deklarujú ako medzinárodné účtovné 
štandardy. 
GAAP sú odvodené všeobecne z praxe. Vznikajú zovšeobecnením rozhodnutí jednotlivých prípadov 
väčšinou pri riešení právnych sporov. Nie sú záväzné, ale v USA sa všeobecne akceptujú. 
V závislosti od stupňa konkretizácie môžu sa rozdeľovať na nadriadené a podriadené účtovné 
zásady, metódy a postupy. 

Nadriadené účtovné zásady sú základom vedenia účtovníctva v USA. Majú charakter definícií, 
vysvetľujú prístupy súvahovej teórie a predstavujú ústredné účtovné zásady. 
Podriadené účtovné metódy a postupy obsahujú konkrétne úpravy čiastkových problémov účtovnej 
praxe. 

Dodržiavanie GAAP je záväzné predovšetkým pre podniky, ktoré sú kótované na burzách v 
USA. 

Záväznosť GAAP ďalej platí pre podniky, ktoré dobrovoľne alebo na zmluvnom základe dávajú 
overovať ročnú účtovnú závierku audítorom 
 
36.					Smernice	Rady	EÚ	(štvrtá	smernica,	siedma	smernica)	
	

Harmonizácia účtovníctva v rámci Európskej únie (EÚ) je súčasťou harmonizácie práva 
obchodných spoločností, ktorého cieľom je právo usadiť sa, resp. podnikať. 

Pretože harmonizácia sa vo všeobecnosti uskutočňuje prostredníctvom smerníc EÚ, aj 
harmonizácia účtovníctva sa deje na základe smerníc o účtovníctve. 
Smernice Rady EHS (EÚ) (ďalej len smernice) majú charakter legislatívnej úpravy v rámci 
harmonizácie podmienok pre politické a ekonomické zjednotenie EÚ. 

V smerniciach sa výslovne ukladá členským štátom EÚ, aby koordinačné ustanovenia 
smerníc aplikovali vo svojich zákonoch, predpisoch a administratívnych opatreniach. Pritom sa 
umožňujú rôzne varianty a odchýlky dočasné aj dlhodobé. 

Cieľom smerníc o účtovníctve nie je vypracovať jednotné normy účtovníctva pre EÚ, ale 
zabezpečiť ekvivalentnosť a porovnateľnosť finančných (teda aj účtovných) informácií uverejnených 
podnikmi. 
Smernice poskytujú alternatívne možnosti, medzi ktorými si členské štáty alebo podniky môžu vybrať 
(právo voľby), pričom tieto sú výrazom rozdielnej právnej, resp. ekonomickej situácie v členských 
štátoch. 

Smernice sú záväzné pre členské štáty EÚ ako normy druhého stupňa. To znamená, že sa 
neuplatňujú priamo, ale ich ustanovenia musia byť zapracované do príslušných právnych noriem, v 
našom prípade do zákona o účtovníctve a súvisiacich predpisov.  

Smernice pre účtovníctvo (podobne ako ostatné nástroje, resp. formy medzinárodnej 
harmonizácie účtovníctva) sa týkajú účtovnej závierky. 

 
Štvrtá smernica 
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Štvrtá smernica nemá za cieľ štandardizovať pravidlá účtovníctva. Ide v nej skôr o zabezpečenie 
porovnateľnosti a ekvivalentnosti finančných (účtovných) informácií, ktoré uverejňujú spoločnosti s 
ručením obmedzeným. 
Vychádzajúc z uvedeného stanovuje minimálne podmienky, ktoré treba splniť, pričom členské štáty 
majú možnosť prekročiť tieto podmienky prijatím dodatočných, resp. podrobnejších pravidiel. 
Podľa štvrtej smernice ročná (individuálna) účtovná závierka obsahuje: 
■ súvahu (bilanciu), 
■ výkaz ziskov a strát, 
■ poznámky. 
Tieto dokumenty tvoria jeden celok. 
 
Siedma smernica 
 
Siedma smernica prijíma pragmatické riešenie definície skupiny (podnikov). Požaduje, aby členské 
štáty zaviedli povinnosť konsolidácie v prípadoch, keď má materská spoločnosť právne opodstatnenie 
kontrolovať jednu alebo niekoľko dcérskych spoločností. 
Ďalej umožňuje, aby členské štáty zaviedli povinnosť konsolidácie aj v tých prípadoch, keď materská 
spoločnosť fakticky kontroluje jednu alebo niekoľko dcérskych spoločností prostredníctvom 
menšinového vlastníctva akcií (podielov). 
Siedma smernica obsahuje aj ustanovenia, ktoré sa týkajú techniky konsolidácie. 
Zoznam informácií, ktoré majú obsahovať poznámky, vychádza z ustanovení štvrtej smernice. 


